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Há 18 anos a viver o mundo da pedra,
Romeu Silva decidiu assumir o risco de ser
empreendedor e suportado na sua vasta
experiência profissional iniciou o seu próprio
negócio. Em janeiro de 2017, nascia a
TopMarmi, um projeto empresarial que se
define pela criatividade, pela qualidade e pelo
serviço que o distingue no setor das pedras
ornamentais e na conquista da preferência
dos clientes.
A sua atividade foca-se no desenvolvimento de toda
a tipologia de projetos de design e decoração, revestimentos e pavimentação, com destaque para a utilização,
transformação e aplicação de mármores de alta qualidade,
direcionados para finalidades tão diversas como hotéis,
habitações particulares ou edifícios públicos. Halls, salas
de estar, casa de banho, cozinhas, piscinas, etc. são alguns
dos ambientes privilegiados com a beleza das pedras naturais, aplicadas com mestria e dedicação de quem respeita
a magia da natureza. “Com os mármores, para a TopMarmi
não há impossíveis, nem limites”, assegura Romeu Silva.
A TopMarmi nasceu apenas com uma equipa permanente de três elementos, mas todo o seu know-how fez
com que ultrapassasse largamente os seus objetivos de
vendas, atingindo 1 milhão e 700 mil euros logo no primeiro
ano de vida.
O seu crescimento veloz, mas sustentado e contínuo,
proporcionou o alargamento da equipa, tendo atualmente
14 funcionários diretos e 25 indiretos, “dedicados às diferentes atividades de projeto de engenharia e arquitetura,
de corte, de preparação, da aplicação”, explica.
Além de obra feita de norte a sul de Portugal, de Vila
Flor, passando por Belém, até à Quinta do Lago, a TopMarmi tem vindo a fazer obras de excelência em países
como Espanha, França, Angola, Cabo Verde e Argélia.
Dentro do panorama nacional, a presente aposta passa
pela dedicação e especialização na hotelaria em Portugal.
“Neste momento, estamos a trabalhar em três hotéis, só
na Avenida dos Aliados, no Porto”, revela o nosso entrevistado. O foco prende-se em grande medida nos elevados
requisitos da qualidade das obras, posicionando o trabalho
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da empresa num segmento médio-alto e alto.
A TopMarmi é extremamente cuidadosa na gestão das expectativas do utilizador final e assume como desafios estimulantes o trabalhar com alguns dos melhores arquitetos e gabinetes de engenharia,
arquitetura e design, bem como com as empresas de referência da
construção do país e assim envolver-se em projetos como “o Hotel
Monumental do Porto, considerado um ex-líbris das obras no que
se refere a pedras, que a TopMarmi protagonizou a 100%”.
Para um futuro próximo, o público pode esperar por um projeto
inovador e grandioso de apartamentos de luxo, num edifício emblemático na zona da baixa do Porto, sobre o qual Romeu Silva
não tem dúvidas de que “vai ser a obra de 2019” e assim reforçar
a qualidade do portefólio da empresa.

